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Новата прахосмукачка AD 4 Premium за пепел и сухо почистване с клас на енергийна
ефективност A+ (скала от A+++ до D), 600 ватова турбина и изходящ филтър, осигурява впечатляваща и продължителна засмукваща сила. Нейната интегрирана самопочистваща филтърна система, почиства запушения филтър с натискане на бутон,
като по този начин възвръща максималната смукателна мощност. Бързото и удобно
изсипванене на контейнера, без контакт с мръсотията, е осигурено от интегрираната
филтърна система (със здрав плосък филтър и метален филтър за едри отпадъци) и
практична дръжка на контейнера. Освен това, надеждните негорими материали, осигуряват сигурност при изсмукването на пепел. И благодарение на скосената ръчна
тръба, цялата пепел се изсмуква удобно - дори и в ъглите и трудните за достигане
места в камината. Заедно с подовата дюза за почистване на твърди повърхности и
висококачествените хромирани смукателни тръби, двете включени в обема на доставката, AD 4 Premium може да се използва навсякъде, като универсална прахосмукачка. Други практични допълнения: съхранение на кабела и аксесоарите;
удобно съхранение на смукателните тръби с подовата дюза и шлауха по време на
прекъсванията на работа.

AD 4 *EU-II
 Самопочистващ се филтър Керхер за продължителна смукателна ефективност

 Клас на енергийна ефективност: A+ (скала от A+++ до D)
 Със специални аксесоари за употреба като прахосмукачка

Технически данни
Артикулен н-р

1.629-731.0

Клас на енергийна ефективност

A+

Максимална консумирана мощност

600

Размер / Материал на контейнера

17 / Метал

номинална ширина аксесоари

35

Тегло без аксесоари

5,3

Размери (Д х Ш х В)

365 × 330 × 565

Оборудване

Изсмукващ маркуч

1,7 / 35 / метал

изсмукващи тръби

2 × 0,5 / 35 / хромиран

Дюза за сухо изсмукване

негорим

Плосък филтър

1 / полиестер, негорим

Плосък филтър, материал

Метал

Изходящ филтър







Ръчно почистване на филтъра
Кука за кабел
Удароустойчив праг за защита
Съхранение на аксесоарите върху
уреда
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Menge
Филтри
1 6.415-953.0

1

2 2.863-262.0

2

Дълъг накрайник за фуги, трудногорим

3 2.863-004.0

1

  Включени в комплекта            

Здрав плосък нагънат филтър специално за прахосмукачки за пепел и сухо почистване. За продължително поддър- 
жане на смукателната мощност.


Дълъг накрайник за фуги (350 mm) от трудногорим материал за ефективно отстраняване на студена пепел. Дюза
та е подходяща за всички смукачки за пепел и за сухо
почисване за дома и градината на Керхер.
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Плосък нагънат филтър (за прахосмукачки за пепел и сухо почистване)
Exhaust air filter AD4 Premium
*WW
Дюзи

